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1. Indledning 
I den pædagogiske verden opstår der ofte nye tendenser, som især kommer til at præge den skolepolitiske 

diskussion. En af de tendenser som har vind i sejlene for tiden og har sat et stort præg på den nye 

skolereform, som blev indført august 2014, er bevægelse. Bevægelse blev gjort til kuren mod alle 

udfordringer omkring manglende læring i folkeskolen. Begrebets popularitet ses også, når jeg i en søgning 

på ordet ’bevægelse’ på undervisningsministeriets hjemmeside får 2660 hits (Undervisningsministeriet 

2015a), mod 332 hits på ordet ’klasseledelse’ (Undervisningsministeriet 2015a). 

 

Men hvad er det den her bevægelse skal kunne? I aftaleteksten står at bevægelse ”skal medvirke til at 

fremme sundhed(…) samt understøtte motivation og læring i skolens fag” (Undervisningsministeriet 2013: 

6). Det skal ske med gennemsnitlig 45 minutters obligatorisk bevægelse om dagen. Jeg tænker at det derfor 

ikke er så mærkeligt at der kommer så mange hits på søgningen, når man ser hvor meget denne bevægelse 

skal kunne løse. Det skal gøre børnene sundere, motivere dem i en ny længere skoledag og så skal det også 

fremme deres læring. Det er dog ikke et krav, at de 45 minutter skal indgå som en integreret del af 

undervisningen, men hvis det skal fremme læring må det være interessant at se nærmere på, hvordan 

dette kan lade sig gøre. I mit kommende virke som matematiklærer kan jeg derfor ikke lade være med at 

undre mig over, hvad er det som bevægelse kan bidrage til i forhold til elevernes matematiklæring? 

 

Dansk Skoleidræt mener at de har svaret på, hvilken matematik der skal laves. I forbindelse med 

skolereformen fik de en bevilling på 4,25 millioner kroner til at hjælpe med implementeringen af de 45 min. 

bevægelse (Christensen 2014). Det har bl.a. ført til projektet ”Sæt skolen i bevægelse”. På deres 

hjemmeside har jeg set nærmere på, hvilke typer af aktiviteter som de foreslår til brug i 

matematikundervisningen. Her har jeg vurderet at der er en overvægt af aktiviteter, som har et 

færdighedsorienteret formål. Så er svaret på spørgsmålet: hvilken matematik er der fokus på, når 

bevægelse skal tænkes ind i undervisningen og læreprocessen hos den enkelte elev?, at det bliver et 

færdighedsorienteret fokus. For hvad så med de matematiske kompetencer?  

I forbindelse med forskningsprojektet ’Forsøg med Læring i Bevægelse’ har Mona Have Sørensen påvist en 

effekt af bevægelse i matematik hos elever i 1. klasse. Gruppen af elever som lavede matematik sammen 

med bevægelse forbedrede sig 30,5 % mod kontrolgruppens 22,6 %. Mit spørgsmål til det er så, hvilken 

matematik er det, som eleverne har forbedret sig inden for? Eleverne blev testet og her viser det sig, at 

”Testen er en miniudgave af den standardiserede MG-prøve, som belyser deltagernes færdigheder inden for 

regning og matematik(…)” (Institut for Idræt og Biomekanik 2015: 66). Jeg støder igen her på en matematik 

som er udpræget færdighedsorienteret, når den sættes i forbindelse med bevægelse. Og det er måske ikke 

så mærkeligt, når ”Den aktive undervisning foregår i matematiktimerne med udgangspunkt i øvelser fra Sæt 

Skolen i Bevægelse” (Bache 2012: 30)  

 

Det er altså især Dansk Skoleidræt med deres projekt ’Sæt skolen i bevægelse’, som præger de danske 

folkeskolelærer, og der kan jeg så have min bekymring, når der er så stort et færdighedsorienteret fokus. 

Jeg har gennem mine studier af forskellige bevægelsesopgaver og i min snak med lærere opstillet følgende 

hypotese: I takt med at den fysiske intensitet i bevægelsen stiger falder opgavens sværhedsgrad og 

anvendelsen af kognition1 hos eleverne. Jeg har lavet nedenstående model. 

  

                                                           
1 Kognition skal i den sammenhæng forstås som; erkendelse, tænkning og anvendelse af viden. 
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Figur 1: Sammenhæng mellem den fysiske intensitet og kognitive krav 

 

Min motivering for bachelorprojektet udmøntes, på ovenstående baggrund, i en undren over, hvad er det 

som den der bevægelse kan? Og en bekymring i konsekvenserne for den matematik, som laves i klasserne, 

når bevægelsestendensen i så udpræget grad, bliver løsning på mange læringsorienterede problematikker.  

 

Jeg vil slutte min indledning af med følgende citat fra Undervisningsminister Christine Antorini, da jeg synes 

det viser vigtigheden af, at der skabes en debat, som er med til at nuancere sproget omkring bevægelse og 

læring og dens indflydelse på den matematik som jeg, som kommende lærer, skal lave ude i klasserne. For 

bevægelse er gået hen og blevet et plusord i den skolepolitiske diskussion.  

 

? Skal vi til at tale om bevægelse som noget, der er værdifuldt i sig selv, og ikke nødvendigvis noget, der 

fører til læring? 

! »Bevægelse er godt, fordi det betyder noget for sundhed, trivsel og motivation. Og derudover ser det ud, 
som om - man kan ikke udlede det entydigt - men det ser ud, som om det også betyder noget for 
kognition. Det har man ikke så mange erfaringer med, og det bliver der forsket i nu. Så er det plus, plus, 
plus og et ekstra plus. (Christensen 2015b)  
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2. Problemformulering  
Ovenstående motivering har udmøntet sig i følgende problemformulering:  

 

Hvilke muligheder og begrænsninger kan bevægelse give i forhold til elevernes matematiklæring? 

 

Som udgangspunkt for undersøgelsen har mit styringsspørgsmål været: Hvad er det det der bevægelse kan? 

Men da jeg er interesseret i bevægelsens potentialer ift. matematiklæring, så har jeg valgt at indsnævre 

det. Det har også gjort min problemformulering til et bedre styringsredskab i mit arbejde med projektet.  

 

3. Afgrænsning af undersøgelsesfelt 
Jeg har valgt at afgrænse projektet, så det behandler bevægelse som et pædagogisk/didaktisk værktøj, der 

inddrages i undervisningen. Jeg har således ikke stillet spørgsmålstegn ved de fysiologiske effekter af fysisk 

aktivitet. 

Det er påvist, at når man bevæger sig med høj fysisk intensitet over længere tid, så frigiver hjernen stoffet 

BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Dette stof har indflydelse på de kognitive processer, da det er 

en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og 

problemløsning (Kulturministeriet 2011: 10).  
Selvom der er denne forbindelse har jeg fravalgt at stille spørgsmålstegn ved forbindelsen, da jeg er mere 

interesseret i, hvad som sker i undervisningssituationen, når jeg som lærer inddrager bevægelse. 

 

4. Læsevejledning 
Mit bachelorprojekt starter med et kort oprids af, hvad der menes med bevægelse og hvad man på 

nuværende tidspunkt kan sige om sammenhængen mellem bevægelse og læring.  

Derefter følger et metodeafsnit, som indeholder en beskrivelse af projektets undersøgelsesdesign og 

argumentation for valg af teori.  

Så kommer et afsnit som skal tydeliggøre projektets læringssyn, herunder matematiklæring.  

Derefter kommer analysen som består af 3 dele: motivationsperspektiv, matematikperspektiv og 

deltagelsesperspektiv.  

Projektet afsluttes med konklusion og perspektivering.  

 

5. Hvad menes der med bevægelse? 
Bevægelse bruges i mit bachelorprojekt i alle sammenhænge, hvor eleverne ikke sidder på deres stol. Jeg 

har med udgangspunkt i følgende taksonomi over fysisk aktivitet, valgt at have fokus på bevægelse som 

integreret i undervisningen (BIU) med de to underbegreber om bevægelsens intensitet. Her forstået som at 

høj intensitet, så skal pulsen være høj (Christensen 2013).   
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Figur 2: Taksonomi over fysisk aktivitet 

 

5.1. Hvad ved man om sammenhængen mellem bevægelse og læring? 
Baggrunden for indførelsen af bevægelse i skolen, kan ligge i den konsensuserklæring, som blev udgivet af 

kulturministeriets udvalg for idrætsforskning i 2011. Her konkluderer forskere, at der er en sammenhæng 

mellem fysisk aktivitet og læring. Her skrives bl.a. at fysisk aktivitet ”forbedrer kognition. Det er 

sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, 

arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.” (Kulturministeriet 2011: 5) og ”at fysisk aktivitet 

integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.” (Kulturministeriet 2011: 

5)  

I januar udkom en rapport som sammenfattede konklusionerne fra delprojekter under et stort 

forskningsprojekt ’Forsøg med Læring i Bevægelse’ som blev bestilt af Undervisningsministeriet i slutningen 

af 2012. Formålet med projektet var at få viden om sammenhænge mellem bevægelse og parametre, som 

har betydning for det gode læringsrum. Altså hvordan fysisk aktivitet kan påvirke 1) motivation 2) relationer 

og 3) kognition (Institut for Idræt og Biomekanik 2015)  

Konklusionen i januar lød ”Der kan ikke ud fra de forskellige delprojekter i ’Forsøg med Læring i Bevægelse’ 

udledes entydige konklusioner om fysisk aktivitets betydning for kognition” (Christensen 2015a)  

Grundlaget for sammenhængen mellem bevægelse og læring er derfor i skrivende stund noget usikkert.  

 

Jesper von Seelen pointerer fint i en artikel i Gymnasieskolernes idrætslærerforening, at vi skal passe på 

med ikke at oversælge fysisk aktivitet, som en løsning på alle didaktiske udfordringer. Han siger, at der er 

god dokumentation for en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, men ingen dokumentation for 

hvilken effekt den fysiske aktivitet har. Han skriver endvidere, at vi skal lære ”at adskille den fysiologiske 

effekt, fysisk aktivitet har på kognition samt den effekt det har på læring, at undervisningen går fra at være 

abstrakt til noget mere konkret” (Seelen 2013: 30).  
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6. Metode 
Mit projekt er baseret på de mønstre som jeg kan se i min empiri. Efterfølgende har jeg valgt teorier, som 

kan belyse disse mønstre. Derfor har jeg valgt at organisere mit metodeafsnit sådan, at jeg først beskriver 

og argumenterer for, hvorfor jeg har valgt at undersøge feltet på denne måde. For derefter at beskrive, 

hvordan jeg bruger min empiri i projektet. For derefter at argumentere for mit valg af teorier.   

 

Empirien er indsamlet i min praktikperiode på en skole nord for København. Skolen ligger i en lille landsby. 

Forældrene beskrives af skolelederen som ressourcestærke med høj indkomst og deltagelse i deres børns 

skolegang2. Empirien er indsamlet i en 4. klasse med 23 elever i en periode på 4 uger. Undervisningens 

matematiske emne var i denne periode geometri.  

 

6.1. Undersøgelsesdesign 
Jeg har valgt både at gøre brug af observation og interview, som metode til at indsamle min empiri.  

 

6.1.1. Observation 

Jeg har valgt observation som metodisk redskab, for at fastholde mulige situationer, hvor jeg kan se tegn på 

læring. Bjørndal (2003) definerer observation således, ”Opmærksom iagttagelse - det vil sige, at man på en 

koncentreret måde forsøger at observere noget, der har pædagogisk betydning.” (Bjørndal 2003:34). 

Og da jeg netop vil undersøge bevægelsens pædagogiske betydning for elevernes læring, må observation i 

den forbindelse give mening.  

 

Man kan inddele observationer i 2 ordner.  

Observation af første orden: Når læreren eller en udenforstående observerer den 

pædagogiske situation og har dette som primær opgave. Når det er en ikke-deltagende 

observatør, kan det sikre en høj kvalitet af observationerne, da dette er personens eneste 

fokusområde.  

Observation af anden orden: Når læreren selv indgår som en del af det observerede. Og 

derfor har observation, som en opgave som løber sideordnet med den pædagogiske praksis.   

(Bjørndal 2003:34). 

Man kan sige, at observation af første orden er observation af praksis. Hvor observation af anden orden er 

observation af egen praksis (Bjørndal 2003:34). 

 

Videooptagelser 

Jeg har valgt at observere ved hjælp af videooptagelser.  Videooptagelser giver mulighed for at fastholde en 

situation og bevare en stor detaljerigdom (Bjørndal 2003:83). Det har muliggjort, at jeg kunne se situationer 

talrige gange og få en dybere forståelse for den kompleksitet, som emnet rummer, og som vises i 

undervisningssituationen. Desuden medtager videooptagelser også den non-verbale kommunikation. Alt i 

alt gør det ”at du ser mere, end du almindeligvis ville gøre.” (Bjørndal 2003:83). 

 

Jeg har videoklip, som både er af første og anden orden. 

1. orden: Her filmer enten en udenforstående den undervisning, som jeg selv varetager (klassens 

matematiklærer), eller filmer jeg undervisning, som varetages af en medpraktikant.  

                                                           
2 I forbindelse med interview til opgave i faget specialpædagogik.  
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2. orden: Her filmer jeg selv, mens jeg har ansvar for undervisningen.  

(Bjørndal 2003:34). 

Alt efter hvilken orden observationen er, så vil det give noget forskelligt. Fx lærerens rolle i 

undervisningssituationen. 

 

Når jeg har filmet har jeg valgt, at når det gav mening, så har jeg fokuseret på få individer, og andre gange 

har jeg valgt at filme alle elever. Det har jeg gjort for at få så nuanceret et syn på alle de muligheder 

bevægelse kan give. Derfor har der været gange, hvor kameraet har været meget synligt, da jeg har fulgt 

tæt på nogle få elever og været bevægelig. Andre gange mere anonymt, da der er filmet ud fra ét sted.  

Der er kun filmet med et kamera i alle situationer.   

 

Det betyder også, at når jeg vælger noget til vælger jeg noget andet fra.  

”Operatøren styrer via mikrofonernes placering, hvilke lyde der registreres, og med kameraets placering og 

indstillinger, hvilket udsnit af den visuelle virkelighed der bliver registreret.” (Bjørndal 2003:85). 

Så selvom mine videooptagelser indeholder stor detaljerigdom, så vil der altid gå noget tabt (Bjørndal 

2003:85). 

Optagelserne er altså ikke et direkte billede af virkeligheden. Og derfor skal optagelserne stadig behandles 

kritisk, da de ikke gengiver en objektiv virkelighed (Bjørndal 2003:86). 

 

6.1.2. Interviews  

Jeg har også valgt at anvende interviews, da jeg mente at elevperspektivet var vigtigt i forhold til at afsøge 

så mange muligheder og begrænsninger som muligt. 

”Generelt set har interviewet den fordel, at det giver mulighed (…) for at forstå den interviewedes perspektiv 

på en bedre måde, sammenlignet med en ensidig, ydre observation.” (Bjørndal 2003:101). 

 

Jeg har valgt at lave et semi-struktureret interview, da ”Interviewformen afbalancerer hensynet mellem det 

at være åben over for forskellige typer information og samtidig sikre, at man fokuserer på temaer og 

spørgsmål, som er vigtigt at få svar på (Bjørndal 2003:103). 

 

Jeg foretog et prøve-interview med en elev fra klassen og lavede derefter små justeringer for at optimere 

interviewsituationen. Dem vil jeg komme ind på i de kommende afsnit.  

 

Relation mellem interviewer og den interviewede 

Interviewene blev foretaget i slutningen af praktikken. Eleverne havde derfor kendskab til mig gennem 

undervisningen, hvor jeg fungerede som almindelig lærer.  

Jeg var derfor meget opmærksom på relationen mellem mig, som interviewer, og eleven, som den 

interviewede. Da der her er tale om et barn, som sidder overfor en voksen, og endda en voksen, som de har 

været i en elev-lærer-relation med.  

Der er nemlig et asymmetrisk magtforhold i denne relation og det kan give anledning til at det er den 

voksne som har definitionsmagten og give eleverne en anledning til at tro, at der kun findes et rigtigt svar 

på spørgsmålet (Kvale 2009: 165) 

Jeg valgte derfor at bruge forholdsvis meget tid på at snakke med eleverne om, hvad de lavede i deres 

fritid. Det var et valg, som fik den konsekvens, at når jeg gerne ville holde interviewet på 20 min., så gik der 

tid fra eventuelle spørgsmål omkring mit undersøgelsesfelt. Men det blev gjort med formålet for øje, at det 
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var elevernes perspektiv som var vigtigt. Derfor var en god relation afgørende, da eleverne skulle føle sig 

trygge til at ytre deres tanker.  

Relationsaspektet var i mine tanker under hele interviewet. Jeg gjorde derfor meget ud af at gentage det 

sidste, som de havde sagt og have et anerkendende kropsprog (Doverborg 2003: 73) 

 

Interviewguide 

For at have en struktur i samtalen, der skulle medvirke til at jeg kunne sikre og hjælpe mig med at jeg kom 

ind på de emner, som jeg på forhånd gerne ville høre elevernes mening om, så valgte jeg at lave en 

interviewguide (Se bilag 12.1). Dette ændrede jeg efter mit prøve-interview, da jeg fandt det forstyrrende 

ift. relationen og mit nærvær, at jeg skulle bruge et papir, som kun jeg havde, til at orientere mig i.  

Jeg valgte derfor at bruge det, som jeg vil kalde begrebskort (Se bilag 12.2).  

Disse kort viste jeg til eleven, da det både gav noget for eleven at tale ud fra og samtidig kunne jeg 

fastholde strukturen. 

Det at medbringe materialer til interviewsituationen, kan ifølge Doverborg og Samuelsson (2003), hjælpe 

intervieweren med at fokusere på et bestemt indhold, eller gøre det konkret for barnet, hvad det er denne 

skal knytte sine erfaringer til.  

Jeg bibeholdte de fleste af mine temaer fra interviewguiden som begrebskort, men ændrede et par stykker 

til noget jeg fandt mere forståelige for eleverne. Grunden til at de skulle være så overordnede bunder i at 

det giver eleverne mulighed for at styre samtalens retning og sige, hvad de umiddelbart kommer i tanke om 

(Doverborg 2003: 59). Og det var jo lige præcis mit formål med at anvende interview i min undersøgelse.  

 

Visning af videoklip 

Et andet materiale jeg valgte at anvende i interviewsituationen var nogle af de videoklip, som jeg havde 

optaget af bevægelsesaktiviteterne. Det valgte jeg igen at gøre for at ”Få barnet til at knytte an til sine egne 

erfaringer ved hjælp af billedet” (Doverborg 2003: 61). 

Som udgangspunkt sagde jeg til dem, at de skulle sige, hvad der faldt dem ind, og selv kunne bestemme om 

de ville stoppe klippet. Der var dog gange, hvor de skulle have lidt hjælp til at fokusere på ting, som jeg 

gerne ville have deres perspektiv på (Doverborg 2003: 61). Men det blev ofte til en samtale, hvor jeg 

udforskede deres tanker om aktiviteterne.  

Jeg fandt ud af vigtigheden af, at det var dem selv, som de så på videoklippene, da det fx blev påpeget med 
et ”Det mig”. Forinden havde jeg tænkt, at det vigtige for mig var, at få dem til at tænke over aktiviteten 
generelt, men da de hele tiden søgte sig selv på filmene gik det op for mig, at de havde brug for noget mere 
konkret, fx dem selv. Hvilket også gav god mening, når jeg spurgte ind til deres tanker omkring aktiviteten.  
 

Valg af interviewpersoner 

Mit valg af interviewpersoner blev baseret på 2 punkter 

1) Elever som viste stort engagement i bevægelsesaktiviteterne - da mit styrende spørgsmål var: Hvad 

er det det der bevægelse kan? Og ikke hvad er det bevægelse ikke kan? 

2) Elever, hvor jeg havde observeret noget, jeg gerne ville have deres syn på - fx en elevs fokus på 

regler i en aktivitet 

 

Interviewpersonernes køn blev underordnet, da det ikke var et punkt som sprang i øjnene under 

aktiviteterne. Jeg endte derfor med 3 drenge, hvor mit prøve-interview var med en pige.  
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6.2. Brug af empiri i projektet 
Jeg har valgt at bruge min empiri induktivt i projektet. Det vil sige, at jeg i projektet tager udgangspunkt i 

min empiri, og spørger: Hvad fortæller min empiri? Kan jeg se nogen mønstre? Grounded theory er en 

metode til at ”skabe begreber og teoretiske modeller ud fra egne praktiske erfaringer” (Guvå 2005: 9).  

Inden for grounded theory har man begrebet kodning. Kodning består i at man begynder at sætte 

benævnelser på hændelser som man kan se i sin empiri. Det kan udtrykkes således ”Der sker en 

oversættelse fra empiriske data ved, at materialet bearbejdes til en mere og mere teoretiskform.” (Guvå 

2005: 41).  

Det er denne fremgangsmåde, som jeg har anvendt ved bearbejdelsen af min empiri.  Det har givet mig tre 

perspektiver som jeg senere vil belyse i min analyse (jf. afsnit 8) 

 

Interviews 

Transskription er en måde til behandling af interviews. Transskribering af interviews muliggør en 

fastholdelse af udsagn og adfærd, der gør at man lettere får overblik over eventuelle mønstre i 

kommunikationen (Bjørndal 2003:91). Dette er meget essentielt at gøre i mit projekt, da mit udgangspunkt 

netop er min empiri og den induktive behandling af denne. 

Jeg har valgt følgende symbolsprog for at beskrive pauser, overlapning og afbrydelser. 

Pauser (…) 

Overlapning [ord] 

Afbrydelser ord- 

 (Bjørndal 2003:98). 

 

Observationer 

Mine observationer, i form af videooptagelser, har jeg valgt at behandle på samme måde som mine 

interviews. Det vil sige, at jeg har transskriberet situationerne. Men da mine observationer ofte består af 

elevernes adfærd og mindre dialog end i interviewene, så har jeg forsøgt at beskrive så objektivt som 

muligt, når jeg har lavet beskrivelser af deres non-verbale adfærd.   

 

For både interviews og observationer gælder det, at jeg har anonymiseret eleverne. Jeg har valgt at give 

mine interviewpersoner andre navne, da de er gennemgående i mit projekt og det derved får et personligt 

præg med hele navne. Andre steder har jeg givet eleverne numre, når jeg fandt det mest overskueligt. Det 

er især i situationer med megen beskrivelse af adfærd. 

 

Aktiviteter 

Den sidste del af min empiri i projektet består af de aktivitetsoplæg, som eleverne har arbejdet med. Dem 

har jeg anvendt i projektet for at kunne analysere på kognitive krav ift. det matematiske i oplæggene. Jeg 

har fastholdt dem ved at komme med små opgavebeskrivelser inden brug.  
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6.3. Argumentation for valg af teori 
Læring er et svært begreb at definere og der findes mange forskellige læringssyn. Og da læring er et 

væsentligt omdrejningspunkt i mit projekt finder jeg det vigtigt at definere, hvad jeg mener, når jeg skriver 

at der sker læring. Til det har jeg anlagt et konstruktivistisk syn og taget udgangspunkt i Piagets begreber 

om assimilation og akkomodation. Det har jeg gjort fordi jeg er interesseret i elevernes kognitive strukturer. 

Jeg har valgt dette læringssyn, da bevægelsesaktiviteterne i høj grad bærer præg af deltagelse, derfor 

finder jeg det vigtigt også at få belyst den kognitive side af feltet. Ydermere bliver det relevant at definere 

matematiklæring, da jeg netop er på udkig efter muligheder og begrænsninger i forhold til dette. I den 

forbindelse er det vigtigt med en så nuanceret definition som muligt. Jeg har derfor valgt at tydeliggøre 

matematiklæring som noget der både består af et færdigheds- og et kompetencebegreb.  

 

I min analyse anlægger jeg tre perspektiver. I første perspektiv omkring motivation har jeg valgt at anvende 

Knud Illeris og især hans begreb omkring drivkraft. Det jeg gjort da jeg er interesseret i, hvad eleverne lærer 

ved at anvende bevægelse, som en del af undervisningen. Og derfor er det vigtigt, at undersøge om der er 

en sammenhæng mellem motivation og læring. Jeg nuancerer motivationsperspektivet ved at inddrage 

begrebet præstationsmotivation. Det har jeg gjort, da jeg stiller mig kritisk overfor om motivation er en 

forudsætning for læring og i givet fald om al motivation fremmer den læring som vi ønsker.  

I det andet perspektiv omkring matematik, har jeg fundet det vigtigt at belyse om der overhovedet er 

mulighed for matematiklæring i de bevægelsesaktiviteter som jeg har undersøgt. Derfor anvender jeg 

Smith, Stein, Henningsen og Silvers begreber om oplægs kognitive krav for at undersøge så mange 

muligheder for læring som muligt, og få en sammenhæng til færdigheds- og et kompetencebegrebet, som 

jeg tydeliggjorde i afsnittet om matematiklæring. Jeg inddrager også teori omkring diagnostiske test og 

undervisning, da det giver endnu et syn på bevægelsens muligheder inden for matematiklæring.  

I tredje perspektiv vælger jeg så at anlægge et deltagelsesperspektiv, da jeg trods indsnævringen i mit afsnit 

omkring læring, finder det relevant også at belyse den læring som kan opstå i et deltagelsesperspektiv. Jeg 

bruger her Lave og Wengers begreber omkring situeret læring og legitim perifer deltagelse. Dog for at 

afslutte ved at stille mig kritisk overfor sprogets centrale rolle.   
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7. Hvad er læring? 
Kirsten Grønbæk Hansen skriver i Ny pædagogisk opslagsbog (2014), at der er sket et skift fra begrebet 

indlæring til læring. Det betyder, at man ikke længere ser læring som noget der sker ved direkte overføring 

fra lærer til elev, men derimod som en aktiv proces, hvor viden skal bearbejdes, så den forbinder sig til 

elevens eksisterende viden og erfaringer.  

 

En retning inden for læring er konstruktivisme. Her er en af forgangsmændene, den schweiziske psykolog 

og biolog, Jean Piaget. Piaget har stor fokus på den kognitive side af læring, dvs. det erkendelsesmæssige. 

Ifølge Piaget, så danner vores erfaringer kognitive skemaer, som er stabile strukturer, der kan anvendes i 

andre situationer end i dem, hvor de er erfaret (Hansen 2014: 276) 

Læring sker i en vekselvirkning mellem  

- Assimilation, hvor viden føjes til eksisterende skemaer 

- Akkomodation, hvor viden konstruerer nye skemaer, da ingen af de oprindelige skemaer kan 

tilpasses de nye erfaringer 

 

Der kan derved godt ske læring uden at eleverne skal ”rystes i deres forståelse” 

Fx siger Casper i interviewet  

Jo, jeg lærte at når der står retvinklet, så det bare en vinkel og når der står retvinklet trekant, 
så er det en retvinklet trekant 

 
Casper har en forståelse af, hvad det betyder når noget er retvinklet, men kan nu føje til sit skema, at der 
skelnes mellem en ret vinkel og en retvinklet trekant. Men han er ikke kommet i en situation, hvor han må 
forkaste sin forståelse af hvornår noget er retvinklet.  
 
Der er således ikke nogle af de to processer, som er bedre end den anden. Men som sagt skal læring ske i 
en vekselvirkning mellem disse to.  
Piaget påpeger, at hvis der ikke tages hensyn til begge processer, så kan der ske substitutiv læring. Det er 
læring, hvor der ikke sker assimilation eller akkomodation. Det er det man vil kalde udenadslære, hvor man 
umiddelbart kan reproducere viden, men ikke videreføre det til andre kontekster (Hansen 2014: 277) 
I modsætning til integrativ læring, hvor læringen forbinder sig med skemaer enten ved assimilation eller 
akkomodation. Det må derfor være den integrative læringssituation, som vi søger. Der hvor fakta ikke skal 
reproduceres hovedløst.  
 
7.1. Matematiklæring 

Matematik består af en produkt- og procesdel. Traditionelt set, så er det produktdelen, som har haft det 

største fokus i matematikundervisningen, hvor der er blevet lagt vægt på elevernes resultater (Skott 2008: 

48). Det har således været målet med undervisningen, at eleverne kom til at kende til og kunne bruge en 

række centrale begreber og færdigheder (Skott 2008: 27) 

Færdigheder definerer Højgaard som evnen til at udføre en given handling med utvetydige karakteristika 

(Højgaard 2008: 44). Man kan sige det er at løse opgaver på autopilot.  

 

De sidste årtier har procesdelen fået en større plads i fagets identitet. Det er blandt andet sket på baggrund 

af at ”der ikke nødvendigvis er en stærk sammenhæng mellem at lære færdigheder og at udvikle 

grundlæggende faglige forståelser.” (Skott 2008: 29). Et ensidigt fokus på fagets produkter kan derfor 

medføre, at eleverne får et forkert billede af, hvad matematik er, hvis man udelukkende fokuserer på 
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træning af begreber og procedurer. Eleverne kan få den opfattelse at det drejer sig om at huske og ikke 

undersøge matematikken og man kan risikere at det er substitutiv læring, som sker i stedet for integrativ.  

 

I Danmark kommer dette skifte fra produkt til proces til udtryk i de seks matematiske kompetencer. 

Kompetence-begrebet er blevet en central del i nyere matematikundervisning. I rapporten om 

Kompetencer og matematiklæring (2002) defineres matematisk kompetence som en ”(...) indsigtsfuld 

parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske 

udfordringer.” (Niss 2002: 43). 

 

Det større fokus på matematikkens procesdel betyder dog ikke, at færdigheder ikke længere er vigtige. 

Højgaard skriver, ”Det at have udviklet kompetence indbefatter altså ofte at have erhvervet en række 

færdigheder, men det er vigtigt at gøre sig klart at kompetence omfatter meget mere end blot summen af 

en række færdigheder.” (Højgaard 2008: 44).  

 

En matematikundervisning med gunstige vilkår for læring må på denne baggrund bestå af både udvikling af 

færdigheder og kompetencer, men dette skal ske på en måde, så det engagerer eleverne i integrative 

læringsprocesser.  
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8. Analyse 
Mit analyseafsnit er inddelt i tre perspektiver som har været gennemgående i min empiri. Disse tre 

perspektiver er 1) motivation 2) matematik og 3) deltagelse. Alle perspektiver bliver belyst ift. deres 

muligheder og begrænsninger for at der kan ske læring.  

8.1 Motivationsperspektiv - det er sjovt at bevæge sig! 
En af de ting som var meget tydelige i mine interviews med eleverne var motivationsperspektivet ift. 
bevægelse. Til spørgsmålet: Hvad så hvis jeg siger bevægelse?, svarer Benjamin ”Det synes jeg er sjovt”. 
Anton sammenkobler endda læring og bevægelse med svaret, ”Og hvor man skal bevæge sig imens man 
lærer. Det kan jeg godt lide.”. 
Når jeg spørger ind til, hvorfor det er sjovt, så siger Casper, ”Det gør noget godt for kroppen”, og Benjamin 
supplerer med at det er dejligt, når kroppen får rørt sig ud.  
 
Når eleverne selv i interviewene nævner begrebet motivation, så opstår der to aspekter.  Nogle elever 
synes noget er sjovt, når det er en udfordring og der er mulighed for at lære noget. Casper nævner i den 
sammenhæng, ”Men når der endelig kommer noget nyt, så vil jeg rigtig gerne lære det. For at prøve at se, 
så er der noget jeg ikke kan, det må jeg hellere få mig lært.”. Benjamin på den anden side fortæller, at det 
er sjovt, ”Fordi jeg god til det – blandt de bedste, så bliver det lidt sjovere. Når man kan.”. Han fortæller 
videre, ”Jeg syntes det motiverer én, at der er en chance for at vinde”. Det hænger sammen med et andet 
mønster, som jeg kan se i interviewene, hvor eleverne finder det motiverende, når de kan mestre opgaven 
og på forhånd ved, at det kan de. 
Deres beskrivelse af, at de synes noget er sjovt, hænger i høj grad sammen med konkurrence, som jeg 
vender tilbage til i afsnit 8.1.2. 
 

8.1.1. Motivation og læring 

Illeris (2006) har i sin teori om læring, en drivkraftsdimension, som er mindst lige så vigtig som 

indholdsdimensionen. Han skriver ”Menneskets fantastiske mulighed for læring er (...) lystbetonet på linje 

med andre livsopretholdende funktioner” (Illeris 2006: 91). Jeg vælger her at tolke, at når eleverne siger at 

de synes noget er sjovt, så er det udtryk for en lyst til at lave aktiviteten, altså at de har en motivation. 

 

Nationalt center for kompetenceudvikling har lavet en oversigt over den eksisterende forskning på området 

omkring sammenhængen mellem motivation og læringsformer. Her spiller Illeris’ drivkraftsdimension igen 

en væsentlig rolle. De opstiller fire punkter for, hvorfor motivation er vigtig for læring: 

 Motivationen driver selve læreprocessen: læreprocessen igangsættes og struktureres af 
motivationen. Uden motivation ingen læring. 

 

 Motivationen er afgørende for at udvikle sensitivitet, og denne sensitivitet er et væsentligt element 
i individets opmærksomhed mod, orientering mod og kontakt med de omgivelser, i hvilke personen 
lærer. Man kan sige at motivationen influerer vores perception, vores forarbejdede oplevelse af 
virkeligheden. Sensitiviteten er afgørende for vores læring. 
 

 Motivation for læring styrker hukommelsen, i dette tilfælde fastholdelsen af det der er lært. 
 

 Individet med en høj motivation for læring er forholdsmæssigt mere tilbøjelig til at bruge det lærte 
i forskellige relevante sammenhænge, der tilbyder sig (Illeris 2006, s. 95). Dette indebærer dels en 
konsolidering af det lærte, og dels en stadig øvelse gennem hvilken læreprocessen udvikles 
yderligere. Hertil kommer at det lærte forbindes til nye og andre situationer, nye 
rekontekstualiseringer finder sted (Nationalt center for kompetenceudvikling 2009: 14). 
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Ovenstående punkter kan siges at slå fast, at vi slet ikke kan tale om læring, hvis ikke eleverne er motiveret. 
Det står også i første punkt ”Uden motivation ingen læring”. Så kan det vist ikke siges tydeligere. 
Der ligger derfor et kæmpe læringspotentiale i at anvende bevægelsesaktiviteter, som motiverer eleverne.  
 
Punkt fire må understøtte at motivation er et godt fundament til udvikling af matematisk kompetence, da 

en høj motivation er med til at øge muligheden for at det lærte kan bruges i andre relevante 

sammenhænge, hvilket netop er et kerneelement i at besidde matematisk kompetence (jf. afsnit 7.1). Her 

kan man måske også snakke om, at når der er motivation for det som skal læres, så giver det mulighed for 

at der kan ske integrativ læring (jf. afsnit 7). 

På baggrund af sammenhængen mellem motivation og læring, så her der et stort potentiale i at anvende 

bevægelse som en integreret del i undervisningen, da bevægelse tydeligt i mine interviews med eleverne 

får en respons, som understøtter at det er en drivkraft for dem.  

 

Men det bliver også tydeligt at det især er konkurrence og chancen for at vinde, som er en drivkraft for 

eleverne. Mit spørgsmål bliver derfor, hvilken drivkraft for læring er det vi ønsker?  

Jeg vil derfor i næste afsnit se nærmere på sammenhængen mellem konkurrence og motivation.  

 
8.1.2. Konkurrence og motivation 

Typer af konkurrence 

En af eleverne definerer konkurrence som, ”det er hvis man skal kæmpe om noget(...) en præmie eller 
sådan noget (...) eller bare æren måske”. Benjamin siger om konkurrence, ”det er sjovt at konkurrere og 
være en af de bedste til det. (...) Jeg syntes det motiverer én, at der er en chance for at vinde”. Anton 
nævner, at der findes konkurrencer, hvor man ikke kan vinde, fx ”konkurrencer i matematik for at se hvem 
der er den hurtigste. F.eks. det der 3x10 min. Det er jo også en konkurrence. Der er jo ikke mod nogle andre. 
Der er jo sig selv.”  
 
Jeg vil nu give nogle eksempler fra min empiri på, hvordan forskellige aktiviteter og deres fokus på 

konkurrence, præger den matematik, som der bliver udført. 

 

Vinkelstafet 

I aktiviteten 'Vinkelstafet' deles eleverne i 2 hold. De skiftes til at løbe mod hinanden to og to. Læreren står 

et stykke fra eleverne og siger et gradtal, fx 63°. Eleverne skal da løbe ned og klappe læreren i hånden og 

sige om det er en spids, ret eller stump vinkel.  

 

Jeg kan se på mine videooptagelser, at både eleven, som skal løbe, og eleverne på de respektive hold, 

jubler når de/deres hold kommer først og svarer rigtigt. Eleverne, Anton og Benjamin, har følgende 

kommentarer til deres tanker om aktiviteten 

 
Interviewer: 
Hvad tænker du inden du løber der nede? 
Anton: 
Jeg tænker, sådan øhm, jeg kan sikkert godt vinde 

 
Benjamin: 
Det der var en konkurrence 
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Begge elever har som noget af det første i tankerne, at der her er tale om en konkurrence, hvor de skal 

vinde. De nævner ikke, at de står og tænker på, hvad det er for noget matematik, som de skal lave, eller om 

de lærer noget af denne matematik. Ikke en gang her, nævner de følelsen af at have det sjovt, hvilket jo 

ellers var det som bevægelse kunne bidrage med ift. deres drivkraft.   

Læreren reagerer dog anderledes ift. konkurrence ved, at 1) spørge elever, der svarer forkert, hvad det 

rigtige svar er 2) siger godt/flot, når begge elever svarer rigtigt. Læreren holder ikke øje med point og er 

ikke interesseret i, hvem som kommer først, men på hvad de siger.  

 

I klippene ses det tydeligt, at der er disse forskellige perspektiver på konkurrence i aktiviteten 

- Eleverne konkurrerer både på rigtige svar og hurtighed  

- Læreren er kun interesseret i svarene og giver feedback på svarene.  

 

Det interessante er, at ingen elever pointerer, at læreren ikke holder øje med point.  Og ingen elever 

efterspørger et vinderhold, da aktiviteten slutter, selvom der fra et elevperspektiv ikke er tvivl om, at der 

var tale om en konkurrence. Måske er det lærerens manglende fokus på, at det gælder om at vinde, som 

også får elevernes fokus på at vinde til at mindskes. Fokus på at svare rigtigt er stadig til stede, da både 

elever og læreren har dette tilfælles. Konkurrencen tager derved ikke fokus fra matematikken i aktiviteten, 

men den matematik som der fokuseres på, er noget hvor man kan tabe eller vinde (svare rigtigt eller 

forkert) 

 

I en anden aktivitet, får et stort fokus på konkurrence og regler, eleverne til at miste opmærksomheden 

omkring matematikken.  

 

Vogt dig for fangeren 

I aktiviteten ’Vogt dig for fangeren’ er eleverne delt i to hold. Disse to hold får hver udleveret nogle kort 

med begreber på. I midten er der tegnet et felt, som er fyldt med figurer, der passer til de begreber, som 

holdene har fået udleveret. Feltet bevogtes af to fangere, og det er nu de to holds opgave at snyde 

fangeren og komme ind til figurerne i feltet, hvor de har helle.  

 

Følgende udspiller sig i en af mine videooptagelser: 

Benjamin:  Taget 

Daniel:  Ok, jeg var ikke inde 

Benjamin:  Joo, jeg stod- 

Daniel:  Okay, du sagde ’jo’ 

Benjamin: Nej, jeg gjorde ikke. Jeg havde min hånd her (viser med hånden, hvordan han 

tog Daniel) 

Daniel: Du sagde ’jo’ 

Benjamin:  Jeg står med min hånd. Hallo, D (Daniels kælenavn), hold nu op med at snyde 

Daniel:  Du sagde- 

Benjamin:  Prøv nu. Jeg står her 

Daniel: Jeg sagde, jeg ikke var inde. Du sagde ’jo’ 

Benjamin:  Du snyder 

Daniel: Du sagde det selv 

(Benjamin begynder nu at fange efter en anden) 



 

 
Josefine Malmqvist Top, z110249 
Bachelorprojekt - zBA-MA-03-15 
Læreruddannelsen Zahle 

22. april 2015  Side 17 af 33 

Benjamin:  Men D, du snød 

Daniel: Du sagde selv- 

Benjamin: Jeg stod sådan her ’taget’ (viser igen med hånden, hvordan han stod) 

Daniel:  Jeg sagde ’der var jeg ikke inde’ og så sagde du ’jo’ 

(Elias anden vogter bryder nu inde) 

Elias:  Benjamin, kom nu 

Benjamin: Jeg kan ikke gøre for, at de alle sammen snyder 

 

Det er tydeligt, at fokus her ikke er på at præstere ift. matematikken. Fokus er på regler, som skal afgøre, 

hvem som vinder. Ulempen ved denne aktivitet er, at vogterne ikke har et fagligt fokus. Deres eneste 

funktion er at fange de øvrige deltager. De kan således kun præstere ved at vinde legen og ikke ved at 

kunne mestre matematikken.  

Læreren har i øvrigt ingen rolle her og kan således ikke præge eleverne til mindre fokus på konkurrencen, 

som det var tilfældet i den forrige aktivitet.  

 

De to situationer kan være eksempler på det som Anton siger omkring typer af konkurrence, konkurrence 

for at vinde og konkurrence mod sig selv. ’Vinkelstafet’ blev på grund af lærerens feedback til en 

konkurrence mod sig selv, og ’Vogt dig for fangeren’ blev en konkurrence for at vinde.  

 

I det følgende afsnit, vil jeg med udgangspunkt i teorien omkring præstationsmotivation og Atkinsons 

præstationsmotivationsmodel argumentere for, hvad der er på spil for eleverne i aktiviteter som 

indeholder et konkurrenceelement.   

 

8.1.3. Præstationsmotivation 

Præstationsmotivation definerer jeg om ”den trang vi har til at udføre noget som er godt i forhold til en 
eller anden kvalitetsstandard” (Imsen 2011: 340). Det kan diskuteres om der findes en type af konkurrence 
som er mod sig selv, som Anton nævner. Det er nok mere en konkurrence mod den kvalitetsstandard, som 
er sat i klassen. Det giver en nuance til konkurrencetypen ’at konkurrere mod sig selv’  
Eleverne beskriver i interviewene, at det gælder om at være hurtigt færdig med opgaverne, fx når Anton 
nævner, at det gælder for konkurrencer i matematik, ”at se hvem der er den hurtigste”. Det kunne derved 
tyde på, at kvalitetsstandarden som er udpræget i denne klasse, handler om at være hurtig til matematik.  
 
Ifølge Atkinson (Imsen 2011: 342) så er der to impulser, som melder sig, når man er i en præstations-
situation - lysten til at gå løs på opgaven (lysten til at lykkes) og angsten for at mislykkes. Han opstiller 
nedenstående model 
 

 
Figur 3. Præstationssituation 
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Atkinson beskriver lysten til at lykkes som et produkt af tre forhold 

1. et grundlæggende mestringsmotiv („motive to achieve success‟) 

2. personens subjektive vurdering af muligheden for at lykkes („probability of succes‟) 

3. personens subjektive vurdering af værdien af det at lykkes („incentiv-værdien af at lykkes‟) 

(Imsen 2011: 343). 

 

Det er især punkt 2, som markerer sig i mine interviews med eleverne, når jeg spørger dem om kon-

kurrence, og hvorfor de synes det er sjovt eller ikke er sjovt.  

 

Anton: 
Hvis man er god i konkurrencen og faktisk har en chance. I forhold til hvis man slet ikke har 
en chance. 

 

Benjamin: 
Fordi jeg ikke selv så tit er dårlig til noget af det vi har meget. Derfor synes jeg det er sjovt at 
konkurrere og være en af de bedste til det. (...) Jeg syntes det motiverer én, at der er en 
chance for at vinde 

 
Casper: 
Nej, men det er bare når man ved, når der nogle der er så fysiske overlegne. (...)så ved jeg 

bare, at hvis jeg løber mod hende, så taber jeg. Og det kan ikke rigtig motivere mig videre 

 

De synes kun aktiviteten er sjov, så længe de kan mestre matematikken. Det strider i mod mestrings-

princippets forbindelse med motivation (punkt 1), når Atkinson skriver ”Skal et stærkt mestringsmotiv slå 

ud i stærk motivation, skal de opgaver man står over for, hverken være for lette eller for vanskelige.”  

Atkinson laver følgende model, som beskriver den ’vækkede’ motivation som en funktion af latent 

motivstyrke og subjektiv sandsynlighed for at lykkes  

 

 
Figur 4: Sammenhæng mellem opgaver sværhedsgrad og motivation 
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Men hvordan hænger det sammen med, at eleverne giver udtryk for at det kun er sjovt, når de kan? For når 

jeg fx spørger Anton om matematikken var svær, så svarer han ”Nej”. Det ser ud til, at matematikken i 

aktiviteten kan placeres langt til højre på 1. aksen. Det skulle i så fald mindske motivationen, men det gør 

det ikke i dette tilfælde. 

 

Svaret på det kan måske findes i det tredje punkt, som er elevernes subjektive vurdering af den værdi, som 

de får ud af at lave opgaven, ’Vinkelstafet’. Atkinson skriver ”Den værdimæssige vurdering af opgaverne er 

knyttet ene og alene til det at lykkes eller mislykkes med en opgave.” (Imsen 2011: 344).  

Men det værdimæssige for eleverne i denne aktivitet er ikke at løse matematikken, men om at komme 

hurtigst. Det tolker jeg ud fra deres udtalelser om, hvad de tænker lige inden det er deres tur 

 

Anton: 
Jeg tænker, sådan øhm, jeg kan sikkert godt vinde  
(…) 

Interviewer: 
Tænkte du over, at det var matematik? 
Anton: 
Nej, faktisk ikke. 

 

Konkurrenceelementet i bevægelsesaktiviteterne kan medvirke til at den form for motivation, som bliver 

’vækket’ hos eleverne risikerer at blive præstationsmotivation. Det gør at eleverne befinder sig i en 

situation, hvor de er bange for at mislykkes og hvis man skal mindske denne utryghed, så kan ifølge figur 4 

sænke opgavernes sværhedsgrad.  

 

Men hvilke kognitive krav til eleverne indeholder en matematik som er for nem og vil der så overhovedet 

være mulighed for at eleverne lærer noget?  

Det vil jeg i næste del af mine analyse belyse, ved at analysere hvilke kognitive krav matematikken i 

aktivitetsoplæggene stiller eleverne. 

 

8.2. Det matematiske perspektiv 
8.2.1. Aktiviteternes kognitive krav 

Smith, Stein, Henningsen og Silver (Skott 2008: 214) har set på ”relationen mellem den matematik, der er 

involveret i et oplæg og den aktivitet, som eleverne forventes at engagere sig i i forbindelse med oplægget.”  

(Skott 2008: 215).  

De inddeler oplæg i to niveauer ift. kognitive krav (typer af tænkning) - et lavniveau og et højniveau.  

1) Lavniveau 

a. at huske resultater 

b. procedurer uden forbindelse til ræsonnementer og begreber 

Det er ofte oplæg, hvor det kræves at eleverne ved og ved hvordan 

2) Højniveau  

a. Forbinde procedurer med begreber 

b. Egentlig matematisk tænkning  

Det er oplæg, hvor det kræves at eleverne ved hvorfor og derfor udvikler en forståelse for de 

anvendte begreber eller procedurer 
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(Skott 2008: 215-216) 

 

De opstiller fire oplægstyper, to for hvert niveau.  

1) Lavniveau 

a. hukommelsesoplæg 

b. oplæg med procedurer uden forbindelse.  

2) Højniveau 

a. oplæg med procedurer med forbindelser 

b. oplæg med matematisk tænkning 

 

Hvis vi ser på aktiviteten ’Vinkelstafet’, så har den både karakteristika indenfor hukommelsesoplæg og 

oplæg med procedurer uden forbindelser.  

 

Hukommelsesoplæg  

Defineres som oplæg, hvor tidligere lærte fakta, regler og formler eller definitioner skal reproduceres eller 

læres udenad (Skott 2008: 219). 

I undervisningen inden aktiviteten var reglerne for, ved hvilket gradtal at en vinkel hhv. er spids, ret eller 

stump, blevet gennemgået. Det bekræfter Anton også i interviewet 

Interviewer: 
Nej. Var det svært matematik? 
Anton: 
Nej 
Interviewer: 
Nej, du syntes det var meget nemt. Var det sådan du tænkte, det var alt for nemt? 
Anton: 
Nej, for vi havde jo lige lært det så det var sådan(…) 
Interviewer: 
Ja. Så I havde lært det inden I lavede det det. Eller lærte I det ved at lave det der? 
Anton: 
Vi har jo lært det inde i klassen.  

 

Opgavens formål var således at øve eleverne i, hvad der er rigtigt. De skulle med andre ord lære at huske 

de regler, som var blevet forklaret i undervisningen tidligere. Det kan også ses på Antons svar, at han ikke 

mener, at han lærte reglen ved at lave denne aktivitet. Svarene i aktiviteten er entydige og det drejer sig 

kun om ”præcis reproduktion af tidligere lært materiale” (Skott 2008: 219). 

 

Idet at aktiviteten er en stafet så har eleverne kun tiden, hvor de løber fra den ene til den anden ende, at 

arbejde med oplægget i. Anton mener dog, at man kan tænke mens man løber 

Interviewer: 
Ja, hvor henne kunne man have tid til at tænke? 
Anton: 
Imens man sådan løb 

 

Men da afstanden ikke var mere end 10 meter, så er det begrænset, hvor langt tid man kan tænke. Dette er 

endnu et karakteristika for hukommelsesoplæg, at de ikke kan løses vha. procedurer fordi den tid, der er 

sat af til at arbejde med oplægget, er for kort til at benytte en (Skott 2008: 219). 
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Oplæg med procedurer uden forbindelser 

Disse oplæg er blandt andet karakteriseret ved at de ”Er algoritmiske i den forstand, at det specificeres eller 

er klart fra tidligere undervisning, hvilken procedure der skal benyttes (Skott 2008: 219).  

Aktiviteten er ikke åbenlyst algoritmisk, da eleverne ikke får at vide, hvordan de skal finde ud af, hvad det 

rigtige svar er. I mit interview med Benjamin kommer han ind på, hvad han tænker, når han skal til at løbe.  

Benjamin: 
Ja, ja. Fx hvis der bliver sagt 180 linje, 90 ret, 103 stump 

 

Han har her en form for metode. Den kan måske hænge sammen med den tidligere undervisning, hvor 

læreren netop sagde, over 90° er det en stump, under 90° er det en spids, og 90° er ret.  Så selvom det ikke 

bliver gjort klart for eleverne, hvordan de skal løse opgaven, så anvender de metoden, som er blevet anvist 

i tidligere undervisning.  

 

Det ses i lærerens feedback til eleverne, at der et stort fokus på at producere ”korrekte svar, snarere end at 

udvikle matematisk forståelse” (Skott 2008: 220). Hvor det der bliver lagt mærke til i lærerens feedback, er 

elevernes svar. Der bliver således fra lærerens side spurgt ind til de elever som svarer forkert med et ”Ved 

du så hvad det er?” og ikke så meget om de kan forklare, hvorfor de lige netop sagde det de sagde.  

 

Aktiviteten ’Vinkelstafet’ har derfor både karakteristika fra hukommelsesoplæg, men også oplæg der har 

fokus på procedurer uden forbindelser. Begge disse oplæg kendetegnes ved at være oplæg der har lave 

kognitive krav. 

 

Hvis man så derimod ser på aktiviteten ’Vogt dig for fangeren’, så opfylder den nogle af punkterne for 

oplæg med højere kognitive krav.  

 

Fx at den fokuserer på at udvikle elevernes forståelse af de matematiske begreber, ved at der skal skabes 

forbindelse mellem begrebet og figuren. Det er elevernes forståelse og ræsonnementer som skal føre til 

løsningen af det matematiske (Skott 2008: 220-221) 

Fx fortæller Anton om en måde, hvorpå han løste aktiviteten 

Anton: 
Uhm. Men der var nogle former, som jeg, jeg har jo boet i USA. Men der var nogle former, 
som jeg ikke helt kendte på dansk sådan, så prøvede jeg sådan at gætte mig frem til det på 
dansk. 

 

Han skulle altså sætte sin forståelse i spil, for derved at nå frem til resultatet.  

Som tidligere nævnt i afsnit 7 fik også Casper med denne aktivitet udbygget nogle af begreberne  

Casper: 
(…) Jo, jeg lærte at når der står retvinklet, så det bare en vinkel og når der står retvinklet 
trekant, så er det en retvinklet trekant. 

 

Aktiviteten giver desuden eleverne mulighed for at få tid til at tænke, når de er kommet ind i cirklen. Her 

må fangeren ikke tage dem. Det skal derfor ikke gå så stærk, som fx i ’Vinkelstafet’. 

 

Aktiviteten har altså nogle af de karakteristika som kendetegner et oplæg med høje kognitive krav.  
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For nogle elever var aktiviteten dog for nem, da de i forvejen havde godt styr på begreberne. Ydermere 

gjorde konkurrenceaspektet, at fokus blev på at gøre det rigtige. Dette aspekt bidrog læreren også til, da 

læreren, når et hold var færdigt, tjekkede om svarene var rigtige, hvis ikke så skulle det rettes ved at de 

fandt den rigtige figur. Lærerens feedback fokuserede derfor endnu en gang på facit, frem for elevernes 

forklaringer.  

 

Jeg vil nu vælge og trække en tredje aktivitet ind, da jeg mener, at den har det største potentiale for at 

opfylde kravene for et oplæg på højniveau af de aktiviteter som jeg afprøvede.  

 

Snor en figur 

I aktiviteten ’Snor en figur’ deles eleverne i grupper á 4 og får et stykke langt snor. Eleverne skal konstruere 

de geometriske figurer som læreren nævner.  

 

Følgende udspiller sig: 

Læreren:  Jeg siger I skal lave en retvinklet trekant 

De stiller sig således. Eleverne E1, E2 og E3 holder i hvert sit hjørne. Elev E4 står udenfor 

trekanten og hjælper med at guide.  

 

E1: Laver vi ikke en ligebenet? 

E4: Hvad er det for en der er retvinklet? 

E3: Den er ligebenet 

E1: Ja, ligebenet 

E4: Det her er den længste side (peger på 

siden a) 

E2: Det er ved E3 at den er retvinklet 

E1: Nå jo okay 

E4: Her er den ikke retvinklet (står ved E2) 

E2: Jamen, den skal kun være retvinklet et 

sted (peger på E3) 

 

Aktiviteten kræver at eleverne anvender relevant viden og relevante erfaringer, som de kan trække på i 

deres tilgang til oplægget” (Skott 2008: 221). De skal altså anvende deres viden omkring forskellige 

matematiske begreber og deres betydning, når en trekant skal konstrueres. E1 påpeger noget med en 

ligebenet trekant, og senere konstaterer E3 at de har lavet en ligebenet trekant. Det er som om, at de er i 

tvivl om en trekant både kan være ligebenet og retvinklet.  

E4 er i tvivl om den rette vinkel, idet han konstaterer at E2’s vinkel i hvert fald ikke er ret. Han ved i så fald 

godt, hvad en ret vinkel er, men betyder det, at når man skal konstruere en retvinklet trekant at alle vinkler 

skal være rette? Det virker som om, at han er i tvivl om dette. Han begynder også at nævne noget om siden 

a, som er den længste, men han er vist usikker på om det har betydning for konstruktion af en retvinklet 

trekant.   

Eleverne udforsker altså her de matematiske begreber, som de selv bringer i spil og deres relationer til 

hinanden. Dette karakteriserer et oplæg med matematisk tænkning og har derfor høje kognitive krav.  

Oplægget giver i hvert fald mulighed for at eleverne kan tænke matematisk. Men det er som om, at der 

mangler at blive stillet nogle spørgsmål, som kan udforske elevernes forskellige ræsonnementer. Fx kunne 
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man godt have spurgt ind til det med den ligebenede trekant og om det er muligt både at lave en ligebenet 

og retvinklet trekant. Det at kunne stille de rette spørgsmål i matematikundervisningen og 

læringspotentialet i dette vil jeg udforske yderligere i afsnit 8.3.2. 

  

Der er altså mulighed for at der kan ske matematiklæring ud fra de bevægelsesaktiviteter, som her er 

analyseret. I ’Vinkelstafet’ er det nok hovedsageligt substitutiv læring, og man kan derfor stille 

spørgsmålstegn ved den længere effekt af denne læring. I ’Vogt dig for fangeren’ er både Antons og 

Caspers udtalelse et tegn på, at der er sket en assimilation ift. de skemaer omkring figurer og begreber, som 

de før besad. Og sidst viser ’Snor en figur’ at den giver mulighed for læring, når eleverne bringer deres 

forskellige forståelser i spil.  

Hvis man ser på hvilken type af bevægelse de tre aktiviteter anvender, så er intensiteten af den fysiske 

aktivitet dalende fra ’Vinkelstafet’ til ’Snor en figur’, mens graden af kognitive krav er stigende. Dette 

understøtter min hypotese fra afsnit 1, figur 1.  

 

Men kan man slet ikke lære noget, når man løber hurtigt? Jeg vil i det kommende afsnit se på situationer, 

hvor jeg mener især aktiviteter med høj fysisk intensitet kan bidrage til elevernes begrebsmæssige 

forståelse.  

 

8.2.2. Diagnostiske opgaver 

Under aktiviteten ’Vinkelstafet’ opstår følgende situation:  

 

Læreren siger, ”183” 

De to elever løber og siger begge ’stump’ 

Benjamin, som står og venter i en af rækkerne starter på en konstatering henvendt til læreren 

”Det er en lin..”, hvorefter han spørger de andre elever i rækkerne, ”Er det ikke en linje?” 

Casper siger højt til læreren (han står også i rækkerne) ”183 - det er over en linje” 

Læreren siger, ”Det er nemlig rigtigt. Vi går videre” 

Benjamin henvender sig igen til Casper og siger ”en linje er da ikke stump?” 

Casper svarer, ”nej, det er over en linje” 

Benjamin forklarer til en pige i rækken at ”180 grader er en linje” 

Der er lidt diskussion om 180 grader er en linje, men til sidst opstår der enighed i gruppen om, 

at 183° må være lidt over en linje. 

 

Læreren kommer til at sige et gradtal, som falder uden for det eleverne har lært. I undervisningen er det 

kun blevet gennemgået at vinkler kan have et gradtal mellem 0°-180°, som vist på deres vinkelmåler. 

Situationen er således interessant, da den viser, hvordan en elev, Casper, hurtigt føjer til sit skema, at 183° 

må være over en linje. Benjamin derimod kan ikke få det til at passe, at der findes en vinkel større end en 

linje, i givet fald må den være stump. Det passer dog ikke med hans skema omkring at ”en linje er da ikke 

stump?”. Det er ikke helt tydeligt om Benjamin får et billede af, hvordan en vinkel på 183° ser ud, da 

læreren ikke stopper op, men lader aktiviteten fortsætte.  

 

Situationen fik mig til at tænke på om det var muligt at udfordre elevernes forståelse i disse aktiviteter, 

hvor den fysiske intensitet er høj. Det handler jo her om, at eleverne skal tænke hurtigt, og det kan derfor 
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tænkes at eventuelle misforståelser bliver tydeligere, da eleverne trækker på deres umiddelbare sikre 

viden.  

 

Et evalueringsværktøj, som ofte anvendes, for at bestemme om elever er i indlæringsvanskeligheder, er 

diagnostiske test. Deres formål er at afdække, hvilke begreber der er udviklet, samt hvilke problemer elever 

har med det faglige indhold (Dahl 2007: 63). 

Ifølge Betina Dahl (2007) så kan denne metode ikke blot anvendes som en summativ evalueringsform, hvor 

man tester elever, men også som en formativ form, hvis man laver diagnostiske opgaver, som skal søge at 

der opstår en kognitiv konflikt.  

Hun opstiller fire mål faserne i den diagnostiske undervisning: 

 Identificere misopfattelser og delvist udviklede begreber 

 Tilrettelægge undervisningen således, at eventuelle misopfattelser eller delvise begreber bliver 

fremhævet; man kalder dette at skabe en kognitiv konflikt 

 Løse den kognitive konflikt gennem diskussioner og refleksioner i undervisningen 

 Bruge de udvidede (eller nye) begreb i andre sammenhænge  

(Dahl 2007: 66).  

 

Det er især punkt 2, som jeg tænker aktiviteten kan bidrage til. Læreren kan for at imødegå problematikken 

omkring at aktiviteter med høj fysisk intensitet kan blive substitutiv læring (jf. afsnit 7), have for øje i sin 

planlægning, hvor denne kan fremprovokere en kognitiv konflikt.  

Det kan ske, som situationen nedenunder. Her er læreren bevidst om sit valg af gradtal. 

 

Læreren: Så siger jeg 0 

Begge elever sætter i gang, men laver et lille stop (tænkestop) 

Begge elever løber videre og svarer ’Linje’ 

Læreren: Er det en linje? Hvis man nu har 0°? 

Eleverne siger nej, så er det ikke 

Læreren: Hvad er det så? 

Eleverne i rækkerne råber ’Den er spids!’ 

Læreren: Hvad skal vi gøre, hvis vi har 0°? 

’Ingenting’, siger en elev.  

Læreren: Så er der nok ikke noget 

 

Da læreren her er bevidst om, at der kan opstå en konflikt, så følger hun op med spørgsmål omkring 

gradtallet, der skal få eleverne til at reflektere. Herved imødekommer hun punkt 3 i ovenstående 

målsætning. Der kan altså være et potentiale i høj intensitets aktiviteter ift. at tilrettelægge kognitive 

konflikter, og ’teste’ elevernes skemaer. En vigtig pointe er dog, at ”I klasser med diagnostisk undervisning 

havde læreren en større rolle, og metoden krævede kompetence til at udvikle diskussioner og til at 

opmuntre eleverne til at deltage.” (Dahl 2007: 77), og dette kan måske være svært at forene med 

konkurrenceaspektet. Men som man kan se af den første situation, så var det eleverne selv der foretog 

diskussionen. Det kræver dog elever, som er i stand til det.    
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8.3. Deltagelsesperspektivet  
I de foregående afsnit har der været stor fokus på, at læring er noget som sker individuelt. Selvom meget af 

den læring, som jeg har påpeget er sket i samtalen omkring aktiviteterne, så er det ud fra et 

konstruktivistisk syn, kun en hjælp til at udvikle de kognitive strukturer. Men en af de ting som også er 

meget synlig i min empiri er, at der i bevægelsesaktiviteterne er en høj grad af deltagelse. Det er måske 

fordi deltagelsesmulighederne er flere. Anton beskriver det således: 

 

Interviewer: 
Så det ville ikke bare have været det samme, hvis jeg bare inde i klassen havde sagt øh 173, 
og så skulle man have rakt hånden op. 
Anton: 
Jeg tror. Fordi så kunne det også bare de kloge, så kunne de også bare tage hånden op. Men 
hvor det jo kunne være dette er, så kunne det være at der var en hurtig, som ikke var ligeså 
klog, som nogle af de klogeste.  

 

Anton beskriver, at ved traditionel undervisning (inde i klassen) kun er ’de kloge’ der har mulighed for at 

deltage. Hvor her i bevægelsesaktiviteten, der har også ’de hurtige’ mulighed. Jeg ser denne udtalelse som 

et billede af, at der kommer flere deltagelsesmuligheder.  Aktiviteter som ’Vinkelstafet’ sikrer også alle 

deltagelsesmulighed, da ingen skal melde sig ind for at deltage, som man skal fx ved håndsoprækning. Her 

ved alle, hvornår det er deres tur.  

 

Men kan man lære noget bare ved at deltage? Hvis man anlægger et deltagelsesperspektiv på læringen, så 

vil fortalere for denne sige ”hvordan erkendelsen grundlæggende er en del af og uadskillelig fra det at tage 

del i sociale praksisser.” (Skott 2008: 93). Det drejer sig om at være en del af et fællesskab, hvor de 

matematiske problemer italesættes og gradvist at overtage fællesskabets måder at arbejde med disse 

problemer på.  

 

8.3.1. ”Hold lige snoren” - lærer hun noget? 

I aktiviteten ’Snor en figur’, har jeg en observation af en pige, som deltager på den måde, at hun holder i 

snoren og danner derved et hjørne i trekanten, men på intet tidspunkt deltager hun i samtalen. Hun gør, 

hvad hun får besked på af sine kammerater. Ud fra et lærerperspektiv er hun måske svær at få øje på, da 

hun jo er aktiv på den måde, at hun deltager i undervisningen. Men på hvilken måde er hun deltagende? Og 

hvordan skal man være deltagende for at lære noget? 

 

Hvis man ser på teorien omkring situeret læring, som betyder at den kognitive aktivitet er afhængig af den 

situation, hvor den optræder (Skott 2008: 122), og Lave og Wengers begreb omkring legitim perifer 

deltagelse, kan det måske kaste lys over, det som eleven får ud af at deltage.  

Lave og Wenger har i deres studie af skrædderarbejdere i Liberia set, hvordan en lærling bevæger sig fra at 

være perifer i fællesskabet, primært ved at observere de andre, til at være med i de egentlige 

skrædderaktiviteter (Skott 2008: 122). Det er dog vigtigt, at deltagelsen er legitim, altså at man føler sig 

som en del af fællesskabet trods det at man har en perifer position. Det interessante er at ”Der er altså ikke 

mange procedurer og færdigheder, som lærlingen bliver eksplicit undervist i. Alligevel foregår der megen 

læring.” (Skott 2008: 123). Læringen sker i kraft af, at man deltager.  

I forbindelse med min empiri, kan man sige at når hun deltager i aktiviteten, som en legitim deltager, opstår 

der læringsmuligheder. Og det kan være hun gennem observationer af, hvordan de andre løser opgaven, 
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finder ud af hvordan man indenfor matematik griber sådanne opgaver an. Det kan føre til at hun i senere 

arbejde med matematikken bliver en mere central spiller i fællesskabet og kan være den, der stiller 

spørgsmål, som fører erkendelsesprocessen videre.  

Jeg vil dog alligevel forholde mig kritisk overfor, at man lærer noget bare man deltager. Hvis vi går tilbage til 

afsnit 7 og ser på skiftet fra indlæring til læring. Her skrev jeg at læring adskiller sig fra indlæring ved at 

være en aktiv proces, og bare fordi man står og holder en snor behøves det ikke at betyde, at man er aktiv. 

Og hvis man på linje med Illeris, mener der skal være en drivkraft for at der opstår læring, ligegyldigt om 

denne drivkraft består af motivationelle, følelsesmæssige eller viljemæssige dimensioner, så ser jeg ikke en 

tydelig drivkraft hos pigen, som holder snoren, som jeg tænker der var hos skrædderlærlingen i Lave og 

Wengers studie.  

 
8.3.2. Hvilken samtale finder sted blandt eleverne? 

Hvis Lave og Wengers pointe om situeret læring og legitim perifer deltagelse kan bidrage til at elever lærer 

af hinanden, hvad der er lødig matematik og hvilke spørgsmål og svar der giver mening i en matematiktime 

frem for fx en historietime (Skott 2008: 124), så finder jeg det interessant at se på dialogen, som foregår 

mellem eleverne i aktiviteterne.  

 

Jeg ser to typer af dialog. En hvor der sker en ’overførelse af viden’ og en som bærer præg af en 

’undersøgende samtale’ 

 

Det karakteristiske for den første type er, at  

- Dialogen er asymmetrisk. Det betyder, at én elev ved mere end den anden. Dialogen består derfor 

af tydelige instrukser fra den ’vidende’ elev og få spørgsmål fra den ’uvidende’ elev.  

 

Det ses blandt andet i denne situation fra aktiviteten ’Snor figuren’ 

 

Tre elever stiller sig op med snoren, så der dannes tre hjørner (Eleverne E2, E3, E4). Den sidste elev E1 står 

uden for trekanten.  

 

Læreren:  I skal lave en trekant, hvor alle siderne er 2 meter  

E1: E2 du skal stå stille 

E2:  Den skal jo være lige på alle sider 

E1 måler siden ved at tage to skridt 

E1: Du skal komme herhen (henvendt til E2) 

E1 rykker på E2 ved at tage fat om denne 

E1 går hen og rykker på E3 på samme måde 

E2: Så samler jeg den snor op 

  E1 tager fat om snoren og samler den hos E2 

  E3 begynder at svinge med snoren 

E1: Ej, lad lige være E3 

 

Det er tydeligt, at E1 er eleven som ved, hvordan opgaven skal løses og kommer med instruktioner til de 

andre - endda ved fysisk at flytte rundt på dem. E2 starter ellers med at bidrage til løsningen ved at komme 
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med udtalelsen ”Den skal jo være lige på alle sider”. Her kunne E1 godt have inddraget de andre elever i 

løsningen og det ville have været mere undersøgende.  

 

Det som kendetegner den anden type af dialog er 

- Dialogen er symmetrisk. Alle bidrager til dialogen med spørgsmål og svar. Flere spørgsmål kan godt 

forblive ubesvaret, og spørgsmålene har ofte undersøgende karakter.  

 

Situationen fra afsnit 8.2.1., bærer præg af denne form for dialog.  

 

E1: Laver vi ikke en ligebenet? 

E4: Hvad er det for en der er retvinklet? 

E3: Den er ligebenet 

E1: Ja, ligebenet 

E4: Det her er den længste side (peger på siden a) 

E2: Det er ved E3 at den er retvinklet 

E1: Nå jo okay 

E4: Her er den ikke retvinklet (står ved E2) 

 E2: Jamen, den skal kun være retvinklet et sted (peger på E3) 

 

Eleverne stiller spørgsmål til hinanden for at forstå opgaven. Nogle spørgsmål bliver ikke besvaret med det 

samme fx Laver vi ikke en ligebenet? Det er først senere, hvor en ny elev spørger om det samme. Man kan 

se at alle elever deltager i samtalen, og selvom nogle giver svar på spørgsmål, så bliver det aldrig til en 

ordre om at udføre noget.  

 

De to typer af dialog tydeliggør vigtigheden af, at hvordan der bliver talt i grupperne har indflydelse på den 

læring, som der opstår. Hvis vi igen ser på, at læring skal ske gennem en aktiv proces, så er alle aktive i ’den 

undersøgende samtale’, hvor i dialogen, som jeg kalder ’overførelse af viden’ er risiko for, at det er en form 

for substitutiv læring, der finder sted. De elever som modtager ordre fra den anden elev risikerer at blive 

for passive. 

 

Hvis eleverne bliver ved med kun at kommunikere i den første type af dialog, så kan der opstå en 

fastholdelse af nogle elever i rollen, som jeg vil kalde ’den konstante elev’, der gør hvad vedkommende for 

besked på. Et godt eksempel er pigen som holder snoren uden at deltage i samtalen. Hun sætter ikke sin 

viden i spil og derved opstår der faktisk ingen dialog fra hendes side.  Det kan måske være fordi at elev E1 i 

den første situation blokerer for deltagelsen fra de andre elever.  

 

Man kan derfor sige, at ”Hvorvidt eleverne lærer, afhænger mest af, hvilke spørgsmål der stilles af både 

lærer og elever i undervisningen, hvilke svar på spørgsmålene der formuleres” (Skott 2008: 46).  
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9. Konklusion  
Jeg har i mit bachelorprojekt belyst tre perspektiver som hver især har indflydelse på de muligheder og 

begrænsninger, som bevægelse kan give i forhold til matematiklæring. Jeg vil nu gennemgå mine 

konklusioner for hvert perspektiv.  

 

Motivation 

Eleverne finder bevægelse sjovt. Det betyder at bevægelse i undervisningen kan øge elevernes drivkraft, 

hvilket er en vigtig dimension i Illeris’ teori om læring. Uden motivation ingen læring. Bevægelse giver 

derfor mulighed for at øge elevernes matematiklæring.  

På den anden side, så viser det sig i min undersøgelse at den drivkraft som kommer til udtryk bunder i et 

stærkt konkurrenceaspekt. Præstationsmotivation bliver derfor et omdrejningspunkt og eleverne ender i et 

dilemma mellem lysten til at lykkes og angsten for at mislykkes. Angsten for at mislykkes kan mindskes, hvis 

matematikken i aktiviteterne bliver så nemt, at eleverne ved de kan mestre det. Det stemmer ikke overens 

med, hvad mestringsteorier normalt siger. Men det er fordi det er mere værdifuldt for eleverne at vinde 

konkurrencen end at føle de lærer noget.  

Det er derfor helt sikkert en begrænsning at bevægelsesaktiviteter med en høj fysisk intensitet ofte tager 

fokus fra matematikken i aktiviteten og på den bekostning må de kognitive krav til eleverne sænkes.  

 

Matematik 

I de bevægelsesaktiviteter som jeg har afprøvet i min undersøgelse er der mulighed for at der kan ske 

matematiklæring. Aktiviteterne stiller forskellige kognitive krav til eleverne, og der er en sammenhæng 

mellem bevægelsens fysiske intensitet og de kognitive krav. Når den fysiske intensitet falder, så stiger de 

kognitive krav i oplæggene. Det er især på grund af tiden, som eleverne får mulighed for at arbejde med 

matematikken i aktiviteten i. Jo højere fysisk intensitet, jo hurtigere skal der også falde et svar.  

Det med den mindre tid kan give mulighed for at man udforsker elevernes forståelse ved hjælp af 

diagnostiske opgaver, som skal søge kognitive konflikter, så der kan opstå læring. Jo mindre tid eleverne har 

til at tænke, jo tydeligere kan eventuelle misforståelser blive, da eleverne må gøre brug af deres 

umiddelbare sikre viden 

 

Deltagelse 

Bevægelsesaktiviteterne har en høj deltagelse. Der opstår flere deltagelsesmuligheder i 

bevægelsesaktiviteterne, og nogle af aktiviteterne sikrer endda deltagelse. Da eleverne ikke skal melde sig 

ind, som ved fx håndsoprækning.   

Med den høje deltagelse øger man også muligheden for at eleverne kan lære af hinanden, når man direkte 

kan se, hvordan andre engagerer sig i løsningen af matematiske problemstillinger.  

Når bevægelsesaktiviteterne har så tydeligt et deltagelsesperspektiv, så bliver elevernes samtaler 

afgørende for den matematiklæring som kan opstå. Der kan derfor være en begrænsning i 

læringspotentialet, hvis eleverne ikke ved, hvad lødig matematik er, og hvilke spørgsmål og svar som er 

karakteristisk for matematikundervisningen.  

 

Hvad er det så det der bevægelse kan? 

Jeg har gennem mit bachelorprojekt vist, at det der bevægelse kan noget, fx øge motivationen, træne 

færdigheder og øge elevernes deltagelsesmuligheder.  
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Man skal bare huske at have for øje, at de bevægelsesaktiviteter som vælges har konsekvenser for den 

matematik som kan udføres, og bevægelse vil derfor aldrig blive kuren mod manglende læring.  

 

10. Perspektivering 
I mit bachelorprojekt har jeg valgt at afgrænse mig i forhold til at undersøge den fysiologiske effekt af 

bevægelse og læring. Det kunne derfor være interessant at se nærmere på dette perspektiv. Især fordi det 

er ved aktiviteter med høj fysisk intensitet, at man kan se en fysiologisk effekt, når hjernen øger frigivelsen 

af BDNF. Og det er lige netop aktiviteter med høj fysisk intensitet, som jeg har svært ved at se, kunne 

udfordre eleverne med høje kognitive krav. 

Det kunne derfor være spændende at se på bevægelse som uafhængigt af undervisningen, fx i form af 

bevægelsesbånd, brain breaks etc.    

 

Desuden kunne man også udfolde de praktiske problemstillinger, fx i form af at bevægelsesaktiviteter ofte 

kræver mere plads end traditionel undervisning. Hvordan gør vi det på skoler med mange elever og få 

indendørs udfoldelsesmuligheder? Eller inklusionsmuligheder fx for børn med handicap. Hvordan kan du 

lave en stafet for alle elever, hvis én sidder i kørestol? 
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12. Bilag 

12.1. Interviewguide 

 

Interviewguide (20 min.) 

 

Formål: Undersøge elevernes perspektiv på matematik, læring og bevægelse i matematikundervisningen 

 

Tema Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Eleven Hvem er eleven? 
(Få skabt en relation) 

Fortæl om dig selv.  
Hvad laver du i din fritid? Hvor 
gammel er du?  
 

Skolen Klarlægge elevens generelle 

holdning til skolen 

Hvad kan du godt lide ved at gå i 

skole?  

 

Matematik Klarlægge holdning til faget Fortæl, hvad matematik er for 

noget. 

Hvordan har du det med 

matematik?  

Hvordan plejer I at lave 

matematik med Line? 

 

SE KLIP 
 

Elevens perspektiv på aktivitet Beskriv hvad du ser. 
Hvad skete der i aktiviteten? 

   
Nedenstående flettes ind i klippet   

Motivation Hvad motiverer eleven? Hvad er det sjoveste vi har lavet? 

Hvorfor var det det sjoveste? 

Hvornår er noget sjovt? 

Hvordan kan du bedst lide at lære 

matematik?  

 

Egen læring Hvad mener eleven selv, at 

han/hun har lært? 

Fortæl hvad du har lært.  

Hvordan har du lært det? 

Hvordan ved du at du har lært 

det? 

 

Konkurrence Hvordan har eleven det med 

konkurrence? 

Går du til en sport? Hvilken?  

Hvad er godt ved den sport? 

Kan du godt lide at vinde? 

Hvorfor? 

Hvad tænker du når du vinder? 

Hvad tænker du når du taber? 
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12.2. Begrebskort 
 

Dig 

Skole 

Matematik 

At lære noget 

Bevægelse 

Konkurrence 
 


